EDITORIAL
A presente edição dos Cadernos da Escola Superior de Gestão Pública, Política,
Jurídica e Segurança contempla a publicação de oito artigos, criteriosamente selecionados e
revisados e que dialogam entre si, de forma a trazer ao leitor uma visão de interdisciplinaridade
e multidisciplinaridade dentro dos Cadernos da Escola Jurídica.
O primeiro artigo aborda O Princípio da Publicidade no Direito Penal e a sua relação
com os membros da administração pública. Trata-se de artigo elaborado pelos acadêmicos de
graduação em Direito do UNINTER.
O trabalho A colisão entre o Princípio da Presunção de Inocência e o In Dubio Pro
Societate no processo penal aborda interessante temática dentro do processo penal brasileiro,
especialmente em relação ao princípio da inocência e seus desdobramentos. Trata-se de
pesquisa elaborada por docente e discentes do Curso de Direito do UNINTER.
O estudo Breve discussão sobre o controle de constitucionalidade: direitos
fundamentais na Constituição e a necessidade de busca pela afirmação dos direitos humanos
examina importante tema voltado aos Direitos Humanos e o seu diálogo com o Direito
Constitucional. Trata-se de artigo realizado dentro do Projeto de Iniciação Científica do
UNINTER.
O texto Movimentos feministas, mulheres e a sub-representatividade: uma fronteira
entre o Estado e a sociedade aborda importante e interessante tema referente à participação dos
movimentos sociais feministas dentro da sociedade, especialmente em relação aos aspectos
político-partidários. Trata-se de pesquisa realizada dentro do Curso de Ciências Políticas do
UNINTER.
O texto Democracia e futuro: uma análise temporal sobre o passado, presente e futuro
da democracia, examina e investiga o tema referente à representatividade dos cidadãos, a partir
de seu contexto histórico, até chegar ao conceito de democracia cibernética. É um trabalho
elaborado dentro do Curso de Ciências Políticas do UNINTER.
Novos agentes e relações internacionais: as relações sino-brasileiras e o ensino do
mandarim no Brasil durante o governo de Dilma Roussef analisa a importância do respectivo
idioma nas relações diplomáticas entre ambos os países.
Elites e instituições políticas: a ascensão do Partido Social Liberal ao aparato
governamental em 2019 é um artigo que tem por objeto de análise a conjuntura política federal,
no estudo de uma possível redução de desigualdades sociais e econômicas.

Finalmente, o texto Estudo sobre as profissões prévias dos vereadores de Santa Maria
– RS nas eleições de 2008-2012-2016 evidencia o caráter elitista dos vereadores, durante o
período assinalado. A pesquisa foi realizada dentro do Curso de Ciências Políticas do
UNINTER.
Esperamos que todos tenham uma boa leitura dos textos.

Curitiba, primavera de 2021.

Eduardo Biacchi Gomes
Editor do Caderno da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança

Caderno da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Curitiba, v. 4, n. 2, p. 2-3, jul./dez.
2021
3

